


ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 INFUSION PUMP SET (20 ชิ้น/กล่อง) 
 #TERUMO  3,000 set

218280 224,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
218,280.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E341/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

2 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง SIZE S (50 คู่/
กล่อง)  200 กล่อง

28000 32,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด
28,000.00

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E342/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

3 SUREFLUX 150E LC GA SET  204 set 97920 97,920.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
97,920.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E343/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

4 TEGADERM 6X7 CM  70x100 แผ่น 62017.2 62,017.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
62,017.20

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E344/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

5 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT ROLL 
3X180 นิ้ว  5 กล่อง

32157.5 32,157.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
32,157.50

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E345/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

6 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT ROLL 
4X180 นิ้ว  5 กล่อง

32157.5 32,157.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
32,157.50

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E345/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

7 เฝือกอ่อนไฟเบอร์ ALTOSPLINT ROLL 6
 X180 นิ้ว  3 กล่อง

32157.5 32,157.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด
32,157.50

บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E345/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

8 SCALP VEIN (P.S.V) NO.25 (25GX3/4 
นิ้ว)  50 ชิ้น

18039.2 27,284.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
18,039.20

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E346/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

9 SYRINGE DISPOSABLE 50 ML (30 
ชิ้น/กล่อง)  60 กล่อง

18039.2 27,284.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด
18,039.20

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E346/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

10 ELASTIC BANDAGE 4 นิ้ว x1.8 M  40 
โหล

9360 9,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
9,360.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E347/0465 ลงวันที่
04/04/2565

11 EYE PAD แบบบาง  10x25 ชิ้น 9360 9,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
9,360.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E347/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

12 STERILE WATER FOR INJECTION 100
 ML  1,000 ขวด

34000 36,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
34,000.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E348/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

13 D-5-W 250 ML IN BAG 500 ML INJ.  
800 ขวด

34000 36,050.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
34,000.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E348/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

14 SUCTION NO.8 มี CONTROL  1,000 
อัน

13300 13,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
13,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E349/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

15 SUCTION NO.16 มี CONTROL  1,000
 อัน

13300 13,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
13,300.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E349/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

16 DOUBLE LUMEN CAT.UV INSERTION
 11FR X15CM TEMPORARY  15 ชิ้น

35250 35,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด
35,250.00

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E350/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

17 AMMONIA+AMMONIUM 
BICARBONATE 30 ML VAPOUR 
SOLUTION  30x12 ขวด

5061.1 5,061.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
5,061.10

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E351/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

18 COLDHOT PACK (2 ชิ้น/กล่อง)  5 กล่อง 5061.1 5,061.10 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
5,061.10

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E351/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

19 ELASTIC BANDAGE 4 นิ้ว x2.2 M  40 
โหล

22598.4 22,598.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
22,598.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E354/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

20 ELASTIC BANDAGE 6 นิ้ว x2.2 M  40 
โหล

22598.4 22,598.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
22,598.40

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E354/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

21 TEGADERM 4X4 CM  20x100 แผ่น 6420 6,420.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
6,420.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E355/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

22 ถุงปัสสาวะ (URINE BAG) เด็ก 100 ML  
1,000 ใบ

38000 38,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
38,000.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E356/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

23 ถุงใส่ อาหารเหลว 500 ML (ENTERAL 
FEEDING BAG)  5,000 ใบ

38000 38,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด
38,000.00

บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E356/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

24 CHLORHEXIDINE 0.12% IN WATER 60
 ML  250 ขวด

37000 37,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
37,000.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E357/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
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สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

25 แผ่นท าความสะอาด 200 แผ่น/ขวด 
(ISOPROPANOL)  100 ขวด

37000 37,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
37,000.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E357/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

26 เฝือก SPLINT ROLL 4 นิ้วX20 ฟุต (15 
ชั้น)  30 ม้วน

74550 114,917.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
74,550.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E358/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

27 ส าลีรองเฝือก 6 นิ้วX4 หลา  30 โหล 74550 114,917.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
74,550.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E358/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

28 ARM SLING SIZE M  100 อัน 74550 114,917.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
74,550.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E358/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

29 ARM SLING เด็ก  50 ชิ้น 74550 114,917.90 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
74,550.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E358/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

30 EYE SHIELD แบบโค้ง UNIVERSAL  300
 ชิ้น

27900 37,710.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
27,900.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E359/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

31 MASK OXYGEN RESERVOIR BAG 
ผู้ใหญ่  500 ชุด

27900 37,710.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
27,900.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E359/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

32 STERILE JEL ไม่น้อยกว่า 5 G  3,000 ซอง 14400 14,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด
14,400.00

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E360/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

33 0.55% ORTHO PHTHALADEHYDE 
DISINFECTANT 5 ลิตร  60 bott

96300 96,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
96,300.00

บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E361/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

34 CURETTE แผล  5 นิ้ว NO.1 (13 CM)  2
 ชิ้น

6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,240.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E362/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

35 กรรไกรตัดไหมตรง 14 CM  5 อัน 6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,240.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E362/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

36 ชามรูปไต 8 นิ้ว  2 ใบ 6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,240.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E362/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

37 กล่องใส่เคร่ืองมือ 8X3 นิ้ว พร้อมฝา  3 ชุด 6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,240.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E362/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
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วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

38 หมุดหยั่งแผล  14 CM  10 ชิ้น 6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,240.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E362/0465 ลงวันที่
08/04/2565

39 กล่องส าลี  4X5 นิ้ว  2 ชุด 6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,240.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E362/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

40 กรรไกรตัดกอซ ขนาด 5.5 นิ้ว (14 CM)  
2 อัน

6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,240.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E362/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

41 FORCEP ALLIS TISSUE 7.5 นิ้ว (JUDD)
  1 set

6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,240.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E362/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

42 FORCEP  5.5 นิ้ว TOOTH (14CM)  10 
ชิ้น

6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,240.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E362/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

43 FORCEP  5.5 นิ้ว NON TOOTH 
(14CM)  10 ชิ้น

6240 6,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,240.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E362/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

44 สติกเกอร์ TERMAL 8x7 CM  400x1000
 ดวง

57780 57,780.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

อินโนเวชั่น ดิจิทัล พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากัด
57,780.00

อินโนเวชั่น ดิจิทัล พร้ินต้ิง กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E363/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

45 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 4/0 75
 CM DS19 (36 PC/PK)  6x36 ชิ้น

24396 24,396.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
24,396.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E364/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

46 ไหมไม่ละลาย MONOFILAMENT 3/0 75
 CM DS19 (36 PC/PK)  10x36 ชิ้น

24396 24,396.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
24,396.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E364/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

47 SYRINGE INSULIN 1 ML 30Gx8 MM 
(100 ชิ้น/กล่อง)  200 กล่อง

38000 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด
38,000.00

บริษัท อาร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E365/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

48 ELECTRODE เด็กโต No.2248  4x50 ชิ้น 70620 70,620.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
70,620.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E367/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565

49 ELECTRODE ผู้ใหญ่ FOAM No.2570  
60x50 ชิ้น

70620 70,620.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
70,620.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E367/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565

50 IOBAND No.6640 ขนาด 35X35 CM 
(10แผ่น/กล่อง)  100 แผ่น

70620 70,620.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
70,620.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E367/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565
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เสนอ
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

51 EXTENSION TUBE MICRO ยาว 42 นิ้ว 
 1,500 set

13500 13,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด
13,500.00

บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E368/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565

52 TRIPPLE LUMEN CENTRAL VENOUS 
CATH FR 7X20 CM  40 set

51360 51,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
51,360.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E370/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565

53 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชนิด
คล้องหัว  12,000 ชิ้น

348000 348,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์  จ ากัด
348,000.00

บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E371/0465 ลงวันที่ 
12/04/2565

54 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.6.5(50 คู่/
กล่อง)ไม่มีแป้ง  4,800 คู่

93000 93,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
93,000.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E372/0465 ลงวันที่ 
18/04/2565

55 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.6 (50 คู่/กล่อง)
ไม่มีแป้ง  1,200 คู่

93000 93,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
93,000.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E372/0465 ลงวันที่ 
18/04/2565

56 SYRINGE INSULIN 0.5 ML 30Gx 8 MM
 (100 ชิ้น/กล่อง)  240 กล่อง

46224 46,224.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท อาร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด
46,224.00

บริษัท อาร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E374/0465 ลงวันที่ 
18/04/2565

57 ถุงซิปใส 9X14 นิ้ว (23X35 CM)  300 KG 72250 64,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
72,250.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E375/0465 ลงวันที่ 
18/04/2565

58 ถุงซิปใส 20X30 CM  300 KG 72250 64,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
72,250.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E375/0465 ลงวันที่ 
18/04/2565

59 ถุงซิปทึบแสงสีน้ าตาลใส 13X20 CM  50
 KG

72250 64,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
72,250.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E375/0465 ลงวันที่
18/04/2565

60 HUMIDIFIER WITH STERILE WATER 
ไม่น้อยกว่า340ML  1,500 ชุด

90000 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด
90,000.00

บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E376/0465 ลงวันที่ 
18/04/2565

61 MASK DISPOSABLEคล้องหู 3 ชั้น เด็ก 
(50 ชิ้น/กล่อง)  40 กล่อง

4600 4,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล
4,600.00

เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E377/0465 ลงวันที่ 
19/04/2565

62 ENDOTRACHEAL TUBE NO.3  ไม่มี 
CUFF  30 อัน

3210 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
3,210.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E378/0465 ลงวันที่ 
19/04/2565

63 ขวดพลาสติก 30 ML ฝาสีน้ าเงิน  3,000 
ใบ

3900 3,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
3,900.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E379/0465 ลงวันที่ 
19/04/2565
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วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

64 ถุงมือตรวจโรค ไม่มีแป้ง SIZE M (50 คู่/
กล่อง)  100 กล่อง

14000 16,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 3 เอ็น เมดดิเคิลซัพพลาย 
จ ากัด
14,000.00

บริษัท 3 เอ็น เมดดิเคิลซัพพลาย จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E381/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

65 ถุงมือตรวจโรค STERILE SIZE S (50 คู่/
กล่อง) มีแป้ง  80 กล่อง

33600 35,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด
33,600.00

บริษัท พรทิพย์เวชภัณฑ์ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E382/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

66 COLLAR SOFT SIZE M  4 อัน 13012 13,012.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
13,012.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E384/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

67 KNEE BRACE SIZE L/XL ขยายได้  10 
อัน

13012 13,012.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต
13,012.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E384/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

68 ชุดให้เลือด (BLOOD SET)  2,000 set 75970 75,970.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
75,970.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E385/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

69 MEDICUT(IV CATHETER) NO.24X3/4 
นิ้ว(50 ชิ้น/กล่อง)  100x50 อัน

75970 75,970.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
75,970.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E385/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

70 ใบมีดโกน  10x100 ใบ 18970 19,054.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
18,970.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E386/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

71 เข็มCUTTING โค้ง NO.25 ME18  12 โหล 18970 19,054.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
18,970.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E386/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

72 เข็มCUTTING โค้ง NO.17 ME28  20 โหล 18970 19,054.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
18,970.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E386/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

73 PENROSE DRAIN 3/8X18 นิ้ว  50 เส้น 18970 19,054.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
18,970.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E386/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

74 CONFORM BANDAGE 4 นิ้ว x 3 M  
100 โหล

18970 19,054.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
18,970.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E386/0465 ลงวันที่
20/04/2565

75 เข็มCUTTING โค้ง NO.20 ME24  10 โหล 18970 19,054.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด
18,970.00

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E386/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

76 CHLORHEXIDINE 2% IN 70% 
ALCOHOL 30 ML  300 ขวด

16700 16,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
16,700.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E387/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
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ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

77 CHLORHEXIDINE 2% IN ALCOHOL 
400 ML  40 ขวด

16700 16,700.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด
16,700.00

บริษัท โพสเฮลท์แคร์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E387/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

78 MDT PLUS HEMODIALYSIS TUBING 
SET  300 set

25500 25,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดิทอป จ ากัด
25,500.00

บริษัท เมดิทอป จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E389/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

79 GAUZE STERILE 3X4 นิ้ว (10 ชิ้น/ซอง) 
 10,000 ซอง

65200 65,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
65,200.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E390/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

80 GAUZE DRAIN 0.25 นิ้ว X 4YD  200 ชิ้น 65200 65,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด
65,200.00

บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E390/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

81 ถุงมือผ่าตัด STERILE NO.7 (50 คู่/กล่อง)
ไม่มีแป้ง  3,600 คู่

55800 50,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด
55,800.00

บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E391/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

82 TRACHEAL TUBE NO.4.5 UNCUFF  8 
set

46459.4 46,459.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
46,459.40

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E393/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

83 GUIDE ENDOTRACHEAL SIZE L  150 
อัน

46459.4 46,459.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
46,459.40

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E393/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

84 GUIDE ENDOTRACHEAL SIZE S  40 อัน 46459.4 46,459.40 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
46,459.40

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E393/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

85 SUCTION NO.14 มี CONTROL  3,000
 อัน

19950 19,950.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี
19,950.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรีน เอ็ม ดี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E394/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

86 ถุงซิปใส 9X13 CM  500 KG 99000 88,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
99,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E395/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

87 ถุงซิปใส 13X20 CM  400 KG 99000 88,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด
99,000.00

บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

E395/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

88 MULTIVITAMIN  SYRUP 60 ML  250 
ขวด

3000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
3,000.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M822/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

89 ACTIVATED CHARCOAL POWDER 5 G
  12x25 ซอง

4173 4,173.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  จ ากัด
4,173.00

บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M824/0465 ลงวันที่
04/04/2565
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                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

90 FLUTICASONE FUROATE 27.5 
MCG/DOSE NASAL SPRAY 120 DOSE 
 100 ขวด

22898 24,075.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
22,898.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M825/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

91 EPHEDRINE 30 MG/ML INJECTION 
(วัตถุออกฤทธิ์ ป.2)  170 amp

1955 1,955.00 เฉพาะเจาะจง (มี
ผู้จ าหน่ายราย

เดียว)

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและ
ยา
1,955.00

ส านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M827/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

92 POTASSIUM SODIUM HYDROGEN 
CITRATE 280 G  75 bott

41569.5 41,569.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
41,569.50

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M830/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

93 CALCIUM FOLINATE 50 MG/5 ML 
INJECTION  100 vial

7490 35,203.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด
7,490.00

บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M831/0465 ลงวันที่ 
04/04/2565

94 MIDODRINE HYDROCHLORIDE 2.5 
MG TABLET  10x100 เม็ด

12000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด
12,000.00

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M832/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

95 DOMPERIDONE MALEATE 10 MG 
TABLET  72x500 เม็ด

17128 26,182.72 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
17,128.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M833/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

96 CHLOROQUINE PHOSPHATE 250 MG
 TABLET  2x1000 เม็ด

17128 26,182.72 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
17,128.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M833/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

97 ACICLOVIR  400 MG TABLET  72x70 
เม็ด

17128 26,182.72 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด
17,128.00

บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M833/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

98 DAPAGLIFLOZIN 10 MG 
FILM-COATED TABLET  130x30 เม็ด

147306.9 175,266.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
147,306.90

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M835/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

99 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 450 MG 
(ANDROGRAPHOLIDE)  830,000 เม็ด

498000 498,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด
498,000.00

บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M837/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

100 MEBEVERINE HCl 135 MG TABLET  
140x100 เม็ด

86600 136,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด
86,600.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M838/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565
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101 MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG
 CAPSULE  50x100 เม็ด

86600 136,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด
86,600.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M838/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

102 CLOZAPINE 100 MG TABLET  14x500
 เม็ด

12250 12,250.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด
12,250.00

บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M839/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

103 IPRATROPIUM 0.5 MG+FENOTEROL 
1.25 MG/4 ML NEBULE  180x21 หลอด

51077.52 57,088.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
51,077.52

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M841/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

104 CARBIDOPA 25 MG+LEVODOPA 250
 MG TABLET  144x50 เม็ด

51077.52 57,088.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
51,077.52

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M841/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

105 PHENYTOIN SODIUM 250 MG/5 ML 
INJECTION  450 vial

52965 112,500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอวีเอส มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
52,965.00

บริษัท เอวีเอส มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M842/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

106 DESFLURANE 240 ML INHALATION 
VAPOUR LIQUID  18 bott

95625.9 95,638.14 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
95,625.90

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M843/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

107 VILDAGLIPTIN 50 MG TABLET  
120x56 เม็ด

99895.2 131,712.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
99,895.20

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M844/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

108 MEROPENEM 500 MG INJECTION  
200 vial

18190 39,666.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด
18,190.00

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M845/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

109 ETHYL ALCOHOL SOLUTION 70% 
V/V 450 ML  1,600 ขวด

44512 44,512.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
44,512.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M851/0465 ลงวันที่ 
05/04/2565

110 FLUTICASONE PROPIONATE 125 
MCG/DOSE INHALATION 120 DOSE  
16 หลอด

53322.38 53,337.08 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
53,322.38

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M853/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

111 VERAPAMIL HCL 240 MG SR TABLET 
 80x30 เม็ด

53322.38 53,337.08 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
53,322.38

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M853/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565
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112 PHENYTOIN 50 MG CHEWABLE 
TABLET  34x250 เม็ด

53322.38 53,337.08 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
53,322.38

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M853/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

113 CICLOSPORIN 25 MG CAPSULE 
(CYCLOSPORIN)  50x50 เม็ด

60200 78,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
60,200.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M854/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

114 SULFASALAZINE 500 MG TABLET  
70x100 เม็ด

60200 78,300.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
60,200.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M854/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

115 ACETAZOLAMIDE 250 MG TABLET  
30x100 เม็ด

77158 226,954.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
77,158.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M855/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

116 ACICLOVIR 250 MG INJECTION  300 
vial

77158 226,954.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
77,158.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M855/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

117 DOBUTAMINE HCL 250 MG/20 ML 
INJECTION  40 vial

77158 226,954.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
77,158.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M855/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

118 OMEPRAZOLE 40 MG INJECTION  
2,400 vial

77158 226,954.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
77,158.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M855/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

119 VANCOMYCIN HCL 1 G INJECTION  
300 vial

62400 74,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด
62,400.00

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M856/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

120 COLISTIN 150 MG INJECTION 
(COLISTIMETHATE)  220 vial

62400 74,550.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด
62,400.00

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M856/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

121 CEFIXIME 100 MG CAPSULE  45x100 
เม็ด

48150 52,965.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด
48,150.00

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M857/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

122 STERILE WATER FOR INJECTION 10 
ML  14,000 amp

57260 57,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด
57,260.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M861/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

123 BROMOCRIPTINE MESYLATE 2.5 MG
 TABLET  300 เม็ด

1605 1,938.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด
1,605.00

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M863/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565
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124 VITAMIN B COMPLEX 1 ML 
INJECTION  800 amp

3360 3,360.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด
3,360.00

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 
(1969) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M864/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

125 BUPIVACAINE 0.5% 100 MG/20 ML 
INJECTION ISOBARIC  230 vial

27071 27,071.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
27,071.00

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M865/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

126 LEFLUNOMIDE 20 MG FILM-COATED
 TABLET  20x30 เม็ด

15800 23,130.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด
15,800.00

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M866/0465 ลงวันที่ 
07/04/2565

127 PILOCARPINE HCL 2% EYE DROP 15
 ML  70 ขวด

12187.3 12,421.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
12,187.30

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M867/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

128 MULTIPLE TRACE MINERALS 10 ML 
INJECTION  40 vial

12187.3 12,421.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
12,187.30

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M867/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

129 ENALAPRIL MALEATE 5 MG TABLET 
 190x1000 เม็ด

69200 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด
69,200.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M868/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

130 ENALAPRIL MALEATE 20 MG TABLET
  100x1000 เม็ด

69200 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด
69,200.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M868/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

131 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 500 MG 
(ANDROGRAPHOLIDE)  90,000 เม็ด

99000 99,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด
99,000.00

บริษัท ไทยเอฟดี  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M869/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

132 CHLORPHENIRAMINE 2 MG/5 ML 
SYRUP 60 ML  2,000 ขวด

14000 15,020.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด
14,000.00

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M870/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

133 TROPICAMIDE 1% EYE DROP 15 ML 
 7 ขวด

67523.42 67,770.59 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
67,523.42

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M871/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

134 COAGULATION FACTOR IX 
COMPLEX 500 IU INJECTION  3 vial

67523.42 67,770.59 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
67,523.42

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M871/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

135 BALANCE SALT SOLUTION 500 ML  
300 ถุง

67523.42 67,770.59 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
67,523.42

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M871/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

136 ATROPINE SULFATE 1% (10 MG/1 
ML) EYE DROP 5 ML  50 ขวด

67523.42 67,770.59 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
67,523.42

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M871/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

137 MANIDIPINE HYDROCHLORIDE 20 MG
 TABLET  350x500 เม็ด

199150 525,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด
199,150.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M872/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

138 NORTRIPTYLINE 10 MG TABLET  
10,000 เม็ด

5800 5,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 จ ากัด
5,800.00

บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M873/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

139 LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE
 5 MG TABLET  520x10 เม็ด

29120 49,920.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด
29,120.00

บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M875/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

140 BIMATOPROST 0.01% (100 MCG/1 
ML) EYE DROP 3 ML  400 ขวด

69764 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
69,764.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M876/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

141 CLARITHROMYCIN 500 MG TABLET  
10x100 เม็ด

8881 13,436.14 เฉพาะเจาะจง 
(บัญชีนวัตกรรม)

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด
8,881.00

บริษัท อาร์เอ็กซ์  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M878/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

142 D-10-W 500 ML INJECTION  100 ถุง 2850 2,850.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)
2,850.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์  
จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M879/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

143 DIAZEPAM 10 MG/ 2 ML INJ (วัตถุ
ออกฤทธิ์ ป.4)  900 amp

4689 4,689.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
4,689.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M885/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565

144 COMPOUND CARDAMOM MIXTURE 
180 ML (CARMINATIVE MIXTURE)  
200 ขวด

2400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(GPO ผลิต)

องค์การเภสัชกรรม
2,400.00

องค์การเภสัชกรรม มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M886/0465 ลงวันที่ 
08/04/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

145 VITAMIN-B1 (THIAMINE) 100 MG/1 
ML INJECTION  4,400 amp

9416 9,416.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี
(อ านวยเภสัช) จ ากัด
9,416.00

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี(อ านวย
เภสัช) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M887/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565

146 CLONAZEPAM 2 MG TABLET (วัตถุ
ออกฤทธิ์ ป.4)  20x500 เม็ด

11000 11,001.80 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด
11,000.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M888/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565

147 LEVOFLOXACIN 1.5% (1.5 G/100 ML)
 EYE DROPS 5 ML  200 ขวด

30243.55 30,919.42 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
30,243.55

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M890/0465  ลงวันที่
11/04/2565

148 KETOROLAC TROMETHAMINE 30 
MG/ML INJECTION  7x6 amp

30243.55 30,919.42 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
30,243.55

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M890/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565

149 CEFTRIAXONE 1 G INJECTION  5,200 
vial

80130 177,667.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
80,130.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M891/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565

150 HYDROCORTISONE SODIUM 
SUCCINATE 100 MG INJECTION  160 
vial

80130 177,667.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
80,130.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M891/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565

151 HEPARIN SODIUM 25,000 IU/5 ML 
INJECTION  230 vial

80130 177,667.60 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี
80,130.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M891/0465 ลงวันที่ 
11/04/2565

152 MERCAPTOPURINE (6-MP) 50 MG 
TABLET  3x25 เม็ด

1194.12 1,200.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
1,194.12

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M893/0465 ลงวันที่ 
12/04/2565

153 MISOPROSTOL 200 MCG TABLET  
2x140 เม็ด

2463.14 2,464.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
2,463.14

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M894/0465 ลงวันที่
12/04/2565

154 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 0.1% 
ORAL PASTE 5 G  180 หลอด

2574 2,574.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด
2,574.00

บริษัท 2เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M895/0465 ลงวันที่ 
12/04/2565

155 HEPATITIS B VACCINE 20 MCG/1 ML 
INJECTION  20 vial

3200 4,922.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จ ากัด
3,200.00

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M897/0465 ลงวันที่ 
12/04/2565



ล ำดับ
ที่

งำนที่ซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยชื่อผู้ที่เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                 แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงเวชภณัฑ์ยำและมิใช่ยำ เดือนเมษำยน   2565                                             แบบสขร.1
โรงพยำบำลบำงละมุง

156 LIDOCAINE HCl VISCOUS 2% 
SOLUTION 100 ML  20 ขวด

4800 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด
4,800.00

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M898/0465 ลงวันที่ 
12/04/2565

157 SPIRONOLACTONE 25 MG TABLET  
24x500 เม็ด

53680 129,273.36 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด
53,680.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M899/0465 ลงวันที่ 
12/04/2565

158 PIOGLITAZONE HCl 30 MG TABLET  
130x500 เม็ด

53680 129,273.36 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด
53,680.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M899/0465 ลงวันที่ 
12/04/2565

159 FERROUS FUMARATE DROP 45 
MG/0.6 ML 15 ML  1,320 ขวด

35310 35,310.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
35,310.00

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M900/0465 ลงวันที่ 
12/04/2565

160 POTASSIUM CHLORIDE 10 ML 
INJECTION (20 MEQ OF K)  350 amp

2800 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด
2,800.00

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา  จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M910/0465 ลงวันที่ 
19/04/2565

161 SALBUTAMOL SULFATE 0.1 
MG/INHALATION 200 DOSES  600 
หลอด

21000 27,372.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด
21,000.00

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M913/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

162 CICLOSPORIN 0.1% EYE DROP 0.3 
ML  6x30 หลอด

5424.9 5,427.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
 จ ากัด
5,424.90

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์  
จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

M915/0465 ลงวันที่ 
20/04/2565

163 DIGOXIN 50 MCG/ML ORAL 
SOLUTION 60 ML  15 ขวด

2632.2 2,632.20 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด
2,632.20

บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ20/2565 ลงวันที่ 
07/04/2565

164 SODIUM PHOSPHATE ORAL 
SOLUTION 90 ML  4 ขวด

280 280.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี  จ ากัด
280.00

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
  จ ากัด

มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ23/2565 ลงวันที่ 
12/04/2565
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165 ใบมีดผ่าตัด STAINLESS STEEL NO.10  
1,000 ใบ

6800 5,350.00 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด
6,800.00

บริษัท เอ็มฟา เมดิคอล จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ24/2565 ลงวันที่ 
19/04/2565

166 DESMOPRESSIN 4 MCG/ML 
INJECTION  5x10 amp

12449.45 12,449.50 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด
12,449.45

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ25/2565 ลงวันที่ 
19/04/2565

167 NICARDIPINE HCL 2 MG/2 ML 
INJECTION  70 amp

3969.7 3,969.70 เฉพาะเจาะจง 
(ซ้ือจากบริษัท)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
3,969.70

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มีคุณสมบัติตาม
วิธีการจัดซ้ือ

บ26/2565 ลงวันที่ 
21/04/2565
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